
Chatbots - Lịch sử, công nghệ và ứng dụng 

Tóm lược 

Tổng quan tài liệu này trình bày Lịch sử, Công nghệ và Ứng dụng của Hệ 

thống Hội thoại tự nhiên hoặc đơn giản là chatbot. Nó nhằm mục đích tổ 

chức thông tin quan trọng là nền tảng cần thiết cho hoạt động nghiên cứu 

sâu hơn trong lĩnh vực chatbot. Đặc biệt hơn, trong khi đưa ra diễn biến lịch 

sử, từ ý tưởng chung cho đến ngày nay, chúng tôi chỉ ra những điểm yếu có 

thể có của từng giai đoạn. Sau khi chúng tôi trình bày một hệ thống phân 

loại hoàn chỉnh, chúng tôi phân tích hai công nghệ triển khai thiết yếu, đó là 

cách tiếp cận đối sánh mẫu và máy học. Hơn nữa, chúng tôi soạn một thiết 

kế kiến trúc chung tập hợp các chi tiết quan trọng và nêu bật các vấn đề 

quan trọng cần tính đến trước khi thiết kế hệ thống. Hơn nữa, chúng tôi 

trình bày các ứng dụng chatbot và các trường hợp sử dụng công nghiệp 

trong khi chỉ ra những rủi ro khi sử dụng chatbot và đề xuất các cách để 

giảm thiểu chúng. Cuối cùng, chúng tôi kết luận bằng cách nêu quan điểm 

của mình về hướng công nghệ để chatbot trở nên thực sự thông minh. 

1. Giới thiệu 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã ảnh hưởng đến cách chúng ta tham gia vào các 

hoạt động hàng ngày của mình bằng cách thiết kế và đánh giá các ứng 

dụng và thiết bị tiên tiến, được gọi là tác nhân thông minh, có thể thực hiện 

các chức năng khác nhau. Chatbot là một chương trình trí tuệ nhân tạo và 

mô hình Tương tác giữa con người với máy tính (HCI). Theo từ điển, 

chatbot là “Một chương trình máy tính được thiết kế để mô phỏng cuộc trò 

chuyện với người dùng, đặc biệt là qua Internet”. Nó sử dụng Xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên (NLP) và phân tích cảm xúc để giao tiếp bằng ngôn ngữ của 

con người bằng văn bản hoặc lời nói bằng miệng với con người hoặc các 



chatbot khác. Các thực thể trò chuyện nhân tạo, tác nhân tương tác, bot 

thông minh và trợ lý kỹ thuật số còn được gọi là chatbot. 

Ngoài việc bắt chước sự tương tác của con người và những con người 

thích thú, chatbots còn hữu ích trong nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, 

kinh doanh và thương mại điện tử, sức khỏe và giải trí. Năng suất là động 

lực quan trọng nhất đối với người dùng chatbot, mặc dù các động lực khác 

nhau bao gồm giải trí, yếu tố xã hội và tương tác mới lạ. Hơn nữa, trong 

kinh doanh, chatbot đã trở nên quá phổ biến vì chúng giảm chi phí dịch vụ 

và có thể xử lý đồng thời nhiều khách hàng. Chatbot thân thiện và hấp dẫn 

hơn với người dùng, chẳng hạn như tìm kiếm nội dung tĩnh trong danh 

sách câu hỏi thường gặp (FAQ). Chúng cung cấp cho người dùng sự trợ 

giúp thoải mái và hiệu quả khi giao tiếp; chúng cung cấp những câu trả lời 

hấp dẫn hơn, phản hồi trực tiếp các vấn đề của họ. 

Hầu hết thời gian, người dùng cảm thấy chatbot là người bạn đồng hành 

thân thiện chứ không chỉ là trợ lý đơn thuần. Bốn mươi phần trăm (40%) 

yêu cầu của người dùng là cảm xúc hơn là cung cấp thông tin. Chính sự 

phát triển của Máy Học và phân tích tình cảm đã trang bị cho các chatbot 

khả năng phản hồi cảm xúc với khách hàng. 

Mức độ tin cậy mà một chatbot thu được từ việc sử dụng nó phụ thuộc vào 

các yếu tố liên quan đến hành vi, ngoại hình và những yếu tố khác liên 

quan đến nhà sản xuất, các vấn đề về quyền riêng tư và bảo vệ. Sự phát 

triển của mối quan hệ tin cậy này cũng được hỗ trợ bởi mức độ mà chatbot 

giống con người, điều này phụ thuộc vào các đặc điểm hình ảnh, tên của 

nó có liên quan mật thiết như thế nào đến một người, tính cách của nó và 

hiệu quả xử lý ngôn ngữ của con người. Cảm xúc là một khía cạnh thiết 



yếu khác để nhân hóa một chatbot và đã có nhiều cách tiếp cận để xây 

dựng một chatbot nhận thức về cảm xúc. 

Sự phát triển trong AI nâng cao khả năng của chatbot để bắt chước các 

tác nhân của con người trong cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, giao tiếp giữa 

con người với chatbot có những khác biệt đáng chú ý về nội dung và chất 

lượng so với cuộc thảo luận giữa con người với con người. Thời lượng 

của một cuộc trò chuyện giữa con người với chatbot là dài. Mọi người 

thường sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn với vốn từ vựng giới hạn hoặc thậm 

chí là ngôn ngữ tệ hại. Điều đáng chú ý là, sự khác biệt quan trọng giữa 

chatbot và con người là nhận thức về sự đồng cảm, vì chatbot ít có khả 

năng hiểu được cuộc trò chuyện hơn con người. Tuy nhiên, những tiến bộ 

đang được thực hiện và các chatbot đang dần nhận thức đầy đủ hơn về 

cảm xúc của người đối thoại. 

Hơn nữa, giao tiếp giữa con người với chatbot thay đổi tùy thuộc vào sự 

tiết lộ hay không của đối tác trò chuyện. Các chatbot không được tiết lộ có 

năng suất cao hơn gấp bốn lần so với nhân viên bán hàng mới làm quen 

và khả năng của họ đạt đến khả năng của các nhân viên mua sắm tiêu 

dùng chuyên biệt. Tuy nhiên, nhận thức chủ quan của con người khiến mọi 

người coi các chatbot tiết lộ ít thông tin và thông minh hơn về mặt cảm xúc. 

Do đó, khi khách hàng phát hiện ra rằng họ nói chuyện với một chatbot 

trong cuộc trò chuyện, họ sẽ khó chịu và mua ít sản phẩm hơn. Do đó, một 

phương pháp để trì hoãn việc tiết lộ một chatbot đã được sử dụng. Trong 

cái gọi là “lý thuyết thung lũng kỳ lạ” (“uncanny valley theory”) xem xét 

những cảm giác không thoải mái mà một người đang trải qua khi họ không 

biết người đối thoại là con người hay một chương trình máy tính. Hiện 



tượng hóa và liên hệ trong tiết lộ của mọi người về các chủ đề nhạy cảm, 

chẳng hạn như các yếu tố gây căng thẳng xã hội, cũng đã được kiểm tra. 

Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại mà người đối thoại của chúng ta 

có thể là người thật hoặc một chatbot mà không cần quan tâm đến danh 

tính thật của đối tác, nhưng thành kiến chống lại giới tính vẫn bộc lộ. Hầu 

hết các chatbot thường được sử dụng như trợ lý cá nhân và thư ký để 

thực hiện các hoạt động bắt chước các khuôn mẫu nữ tính truyền thống và 

truyền đạt những đặc điểm này thông qua các hành vi khuôn mẫu. 

Trong bối cảnh này, chúng tôi đặt câu hỏi nghiên cứu của tổng quan tài liệu 

này như sau: Sự tiến hóa và trạng thái hiện tại trong công nghệ của 

chatbot và các ứng dụng của chúng là gì? 

Mục tiêu của chúng tôi là thông qua một cuộc điều tra mô tả về câu hỏi 

nghiên cứu để tổ chức thông tin quan trọng là nền tảng cần thiết cho hoạt 

động nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực chatbot. Trong bối cảnh này, 

chúng tôi trình bày lịch sử phát triển của chatbot và nêu ra những hạn chế 

ở mỗi giai đoạn; chúng tôi cũng trình bày các cách tiếp cận khác nhau để 

xây dựng chatbot và thảo luận về các ứng dụng chatbot và các trường hợp 

sử dụng công nghiệp. 

Đóng góp chính trong công việc của chúng tôi bao gồm: 

•  Chúng tôi đã nâng cao hệ thống phân loại chatbots do ( Nimavat & 

Champaneria, 2017 ) đề xuất bằng cách thêm danh mục 'Quyền', phân biệt 

chatbot với Nguồn mở hoặc thương mại và mở rộng danh mục 'Kênh 

truyền thông' bằng cách thêm đầu vào hình ảnh. 

•  Chúng tôi đề xuất một thiết kế kiến trúc cho chatbot nói chung, bao gồm 

đầy đủ chi tiết và hoàn chỉnh so với các công trình liên quan khác. 



•  Chúng tôi nêu bật các vấn đề quan trọng mà mọi nhà phát triển nên tính 

đến trước khi thiết kế chatbot. 

•  Chúng tôi chỉ ra những hạn chế của chatbot ngày nay và bình luận về 

cách người ta có thể giảm thiểu chúng. 

•  Chúng tôi nêu quan điểm của mình về hướng mà công nghệ nên thực 

hiện để chatbot đáp ứng nhu cầu giao tiếp của con người thông qua lời 

nói. 

Phần còn lại của bài báo được cấu trúc như sau. Trong Phần 2, chúng ta 

nhìn lại lịch sử từ khi bắt đầu tạo ra chatbot cho đến ngày nay, chỉ ra sự 

quan tâm của cộng đồng khoa học. Sau đó, trong Phần 3, chúng tôi đề 

xuất phân loại các chatbot hiện có. Phương pháp tiếp cận đối sánh mẫu và 

máy học được mô tả trong Phần 4. Trong Phần 5, chúng tôi đề xuất một 

kiến trúc chatbot chung, trong khi trong Phần 6, chúng tôi thảo luận các 

vấn đề liên quan đến phát triển chatbot. Trong Phần 7, các điểm yếu và 

mối đe dọa của chatbots được giải quyết, trong khi ở Phần 8, một số ứng 

dụng chatbots được trình bày. Cuối cùng, trong Phần 9, chúng tôi báo cáo 

những hạn chế của nghiên cứu này, thảo luận về ý nghĩa của nó và trình 

bày quan điểm của chúng tôi về hướng công nghệ nên thực hiện. 

 


